
 1 

Sihtuuringu “Tubakaseaduse täitmine kultuuriasutustes, 
spordiasutustes ning  kinnipidamisasutustes“ kokkuvõte 

 

Sissejuhatus 

 

2010. aastal viis Terviseamet läbi sihtuuringu “Tubakaseaduse täitmine kultuuriasutustes, 

spordiasutustes ning  kinnipidamisasutustes (vanglates, arestimajades)“.  

Sihtuuringu eesmärgiks oli uurida kui paljudes asutustes on suitsetamisruumid ja –alad ning 

kas suitsetamisruumid ja -alad vastavad kehtivatele nõuetele. 

Sihtuuring viidi läbi e-posti teel, uuritavatele asutustele saadeti küsimustikud palvega need ära 

täita ja tagasi saata. 

Küsimustikud saadeti 187 asutusele (15 kinnipidamisasutust, 122 kultuuriasutust ning 50 

spordiasutust).  

Küsimustikele vastas 94% asutustest. 

Sihtuuringu käigus uuriti, kas asutustes olevad suitsetamisruumid- ja –alad vastavad 

kehtestatud nõuetele. 

Suitsetamisruumide ja –alade nõuded on kehtestatud Tubakaseaduses.  

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides, kultuuriasutuse ruumides ja spordihoones 

ning spordi- ja puhkerajatises on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või 

suitsetamisalal. 

Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded: 

1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga; 

2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab 

tervist!»; 

3) ruum on alarõhuline; 

4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi 

mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest; 

5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt 

toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu. 

Suitsetamisala on ehitises või sõidukis asuv piireteta ala, millel on paikne 

ventilatsioonisüsteem ja mille kohta kehtivad järgmised nõuded: 

1) ala on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga; 

2) alal asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab 

tervist!»; 

3) toimiv ventilatsioonisüsteem tagab, et õhk liigub suitsetamisalalt otse väliskeskkonda. 

 

Sihtuuringu tulemused 
 

1. Kinnipidamisasutused 

 

Sihtuuringu käigus uuriti 15 kinnipidamisasutust. Suitsetamisruum oli olemas neljas asutuses, 

suitsetamisala kahes asutuses ning ühes asutuses oli nii suitsetamisruum kui ka suitsetamisala.   

Kaheksas asutuses puudus nii suitsetamisruum kui ka suitsetamisala.  
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Suitsetamisruumi ja -ala esinemine kinnipidamisasutustes
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Joonis 1. Suitsetamisruumi ja suitsetamisala esinemine kinnipidamisasutustes. 

 

Suitsetamisruumid vastasid nõuetele kolmes asutuses. 

Põhilised puudused olid:  

• ruum ei ole tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga; 

• ruumis ei asu nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine 

kahjustab tervist!»; 

• ruum ei ole alarõhuline; 

• õhu väljatõmme ruumis ei ole vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta;  

• õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem ei ole iseseisev ja pidev või ei ole ühendatud teiste 

pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu. 

 

Suitsetamisalad vastasid nõuetele kahes asutuses.  

Puudusteks olid järgmised nõuded: 

• ruum ei ole tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga; 

• ruumis ei asu nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine 

kahjustab tervist!»; 

 

 

2. Kultuuri- ja spordiasutused 

 

Sihtuuringu käigus uuriti 113 kultuuriasutust. Suitsetamisruum oli olemas 22 asutuses, 

suitsetamisala kolmes asutuses ning ühes asutuses oli nii suitsetamisruum kui ka 

suitsetamisala.  
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Suitsetamisruumi ja -ala esinemine kultuuriasutustes
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Joonis 2. Suitsetamisruumi ja –ala esinemine kultuuriasutustes. 
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Joonis 3. Kultuuriasutuste suitsetamisruumide ja –alade vastavus nõuetele. 
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Suitsetamisruum vastas nõuetele 77% kultuuriasutustest.  

Põhilised puudused olid:  

• ruum ei ole tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga; 

• ruumis ei asu nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine 

kahjustab tervist!»; 

• ruum ei ole alarõhuline. 

 

Suitsetamisala vastas nõuetele kõikides kultuuriasutustes. 

 

Sihtuuringu käigus uuriti 48 spordiasutust. Kõikides uuritud spordiasutustes puudus nii 

suitsetamisruum kui ka suitsetamisala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


